
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                           Glorinha, 18 de maio de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  17  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Requerimento Nº 028/2021 de autoria do Ver. Everaldo D. Raupp,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar o pagamento de adicional
de insalubridade a todos os servidores do Poder Executivo Municipal que possuam direito
em razão do exercício de suas funções.” (Aprovado)

Requerimento Nº 060/2021  de autoria  do Ver.  Oscar W. Berlitz,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro através da Secretaria de Meio
Ambiente, Indústria e Comércio, referente ao impacto das plantações de pinus e eucalipto
nas margens de arroios e nascentes, tendo em vista que a cada ano que passa, constata-
se o crescimento da escassez de água no município.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 018/2021 de autoria do Ver. Oscar W. Berlitz, cuja a ementa
é  a  seguinte: “Que  sejam  enviadas  ao  Poder  Legislativo,  informações  detalhadas
especificando a relação dos itens que compõem a cesta básica doada/distribuída pela
Secretaria de Educação aos alunos da rede pública de ensino.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 019/2021 de autoria do Ver. João C. Soares, cuja a ementa é

a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações referentes a

pavimentação da Rua Fries e da Rua Alfredo Berwig, conforme solicitado pela Bancada do

Progressistas através do Requerimento nº 093/2018.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 020/2021 de autoria do Ver. João C. Soares, cuja a ementa é

a seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  Municipal  informações  detalhadas

sobre quais valores foram repassados à empresa SOGIL nos anos de 2019 e 2020 a título

de reequilíbrio econômico financeiro, bem como se existe alguma pendência relativa aos

anos supracitados.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

    Secretaria da Câmara de Vereadores
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